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  CSP"التعاون المنظم الدائم" 

 بيوخطوة جديدة في مسار األمه و الدفاع األور

 مزانً راضٌة ٌاسٌنةـ د

 كلٌة العلوم السٌاسٌة والعالقات الدولٌة 

 3ـ  جامعة الجزائر

 

المتمٌزة  من حٌث النوعٌة، فهو ٌتطور خطوة بخطوة، وفً كل مرة  ٌعتبر اإلتحاد األوروبً من اإلتحادات

ٌحاول أن ٌبتكر آلٌات جدٌدة تتماشى مع المستجدات الداخلٌة أو الخارجٌة، و خاصة فً مجال األمن والدفاع 

7002بلشبونة فً أكتوبر،وهذا ما ظهر من خالل القمة األوروبٌة المنعقدة 
(i)عدل ، حٌت تم تحدٌد نص التفاقٌة ت

والتً  نصت على مجموعة من  واالتفاقٌة المؤسسة للمجموعات األوروبٌة، (*)اتفاقٌة االتحاد األوروبً

التعدٌالت لتفادي العجز الذي سببه انضمام الدول الجدٌدة لإلتحاد، ورفض فرنسا وهولندا للدستور األوروبً 

دفاع، والتً قامت )اتفاقٌة لشبونة( بوضع ولإلستجابة لمتطلبات الدول األعضاء فً مجال األمن وال ،7002عام

 La Coopération Structuréمنظومة تعاونٌة جدٌدة أطلقت علٌها اسم " التعاون المنظم والدابم"

Permanente وهو تعاون ٌهدؾ إلى تعزٌز الدفاع األوروبً المشترك من خالل التوفٌق بٌن قدرات بعض ،

 ، مع (ii)ر أسرع وأبعد فً مجال الدفاع من الدول األوروبٌة األخرىدول اإلتحاد و معداتها التً ترٌد أن تتطو

إبقاء مجال إمكانٌة اإلنضمام مفتوحا، ألن التعاون المنظم الدابم قابم على فكرة أن دول اإلتحاد لها مسارات 

اد اندماج مختلفة، وبالتالً فإن هذه الفكرة تضع حال للجدل الموجود بٌن التعمق و التوسع  داخل اإلتح

 .(iii)األوروبً

وٌستدعً دراسة هذا التوجه وتوضٌح أهدافه التذكٌر بمسار التعاون األوروبً فً مجال األمن والدفاع، بالدرجة 

 األساس. 

 البعد التارٌخً للسٌاسة األوروبٌة لألمن و الدفاع  

فً مجال األمن والدفاع قدٌمة جدا، فهً محاوالت مرتبطة باالستعمار  تعد محاوالت التعاون األوروبً

والرؼبة فً التوسع، خاصة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة التً ؼٌرت موازٌن القوى وأفرزت مخاطر جدٌدة بالنسبة 

فٌها األفكار  لدول أوروبا الؽربٌة، بدًءا من الخطر األلمانً ثم السوفٌٌتً ثم األمرٌكً، وهً الفترة التً توسعت

االنطالقة الرسمٌة األولى بالتوقٌع على المنادٌة بالتعاون وإندماج األوروبٌٌن فً جمٌع المجاالت، حٌث كانت 

7442مارس 4الموقعة بتارٌخ  "Dunkerqueاتفاقٌة "دانكرك" "
(iv)،  والتً تعد أول خطوة نحو سٌاسة دفاع

مشترك عقب الحرب العالمٌة الثانٌة، وهو األمر الذي ٌتعلق بإتفاق حلؾ كالسٌكً بٌن فرنسا و المملكة المتحدة 

 72لمدة خمسٌن سنة، وبمساعدة مشتركة للوقوؾ فً وجه أي محاولة اعتداء ألمانٌة، ثم تلتها اتفاقٌة بروكسل

، والتً كانت تهدؾ إلى تحقٌق (v)برٌطانٌا وفرنسا وبلجٌكا وهولندا ولكسمبورغبٌن كل من   7441مارس 

المساعدة المتبادلة بٌن أعضابها، حٌث ساعدت على فتح الباب لمشارٌع تعاون وإندماج، سواء فً المجال 

 الدفاعً أو االقتصادي أو السٌاسً.

من هذه المجاالت و نجاحها فً البعض ولقد تمٌزت هذه الفترة بإخفاق دول أوروبا الؽربٌة فً البعض 

اآلخر منها، ومحاولتها تدارك نقاط الضعؾ لدٌها، إذ أن المشارٌع التً لم ٌتم تحقٌقها فً البداٌة كانت سببا 

وقاعدة لمشارٌع أخرى، حٌث انطلقت من تجارب فاشلة فً مجال الدفاع مع المجموعة األوروبٌة للدفاع 

CED
(vi)واتحاد أوروبا الؽربٌة ،(vii)ومحاولة البناء السٌاسً مع خطة  "فوشٌه" األولى والثانٌة ،(viii)  واتفاقٌة

"، ثم استفادت بعد ذلك من هذه اإلخفاقات لتحقٌق إنجازات جدٌدة أو تدعٌم تجارب كانت موجودة، (ix)"اإللٌزٌه

تحولت إلى منظمة  ، التً(x)سواء فً الجانب االقتصادي، وهنا نتكلم عن المنظمة األوروبٌة للتعاون االقتصادي

، التً شكلت نواة االتحاد األوروبً، أو (xii)، والمجموعة األوروبٌة للفحم والصلب(xi)التعاون االقتصادي والتنمٌة
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 الحٌازات فً جانب الدفاع من خالل التعاون فً مجال السالح وإعادة إحٌاء اتحاد أوروبا الؽربٌة. 

لتً تمثلت فً الجانب السٌاسً، والذي تمٌز بالتعاون وأهم ظاهرة فً هذه المرحلة هً تلك اإلنجازات ا

وإتسم بالمسار الطوٌل الذي كانت بداٌته التوقٌع على تقرٌر "لكسمبورغ" ثم تقرٌر"كوبنهاؼن"، ثم تقرٌر 

 "بارٌس"، تاله تقرٌر" تندمان"، ثم تقرٌر"لندن"، ثم إعالن "شتوتؽارت" ومشروع "سبٌنٌلً". 

أشٌاء مضافة دعمت مسار التعاون األوروبً إلى ؼاٌة بلوغ أهم مرحلة، وهً فقد حمل كل تقرٌر أو إعالن 

بعد خمس سنوات من دخول هذا األخٌر حٌز ، وتوقٌع الدول األوروبٌة على اتفاقٌة العقد األحادي األوروبً

وبالذات التنفٌذ، صرح أعضاء البرلمان األوروبً أن هذا العقد ٌحتوي على نقابص فً مجال التعاون األوروبً، 

فٌما ٌتعلق بالسٌاسة الخارجٌة، وفً ظل التؽٌرات التً شهدتها أوروبا الشرقٌة، مما أدى إلى تفكك االتحاد 

السوفٌٌتً وإلى ظهور فراغ أمنً ولد لدى دول أوروبا الؽربٌة خوفا من  تأزم الوضع و ظهور إرادة قوٌة لملء 

 هذا الفراغ.

فً  -أثناء فترة حكمها-" والمستشار األلمانً "هلمت كول" لهذا طلب كل من الربٌس الفرنسً "مٌتران

7440أفرٌل  74رسالتهما إلى ربٌس المجلس األوروبً فً 
(xiii) ًباإلسراع فً البناء السٌاسً ألوروبا اإلثنت 

عشر، وتطبٌق سٌاسة خارجٌة وأمنٌة مشتركة، وقد فتحت هذه المبادرة المجال لتؽٌٌر العالقات بٌن الدول األعضاء 

الموجهة إلى ربٌس المجلس األوروبً فً  -آنذاك-بإنشاء االتحاد األوروبً، حٌث ورد فً رسالة الربٌس الفرنسً

اد،  والمتمثلة فً زٌادة سلطات البرلمان وزٌادة دور إقتراحات ترمً إلى منح مهام جدٌدة لالتح 7440دٌسمبر  6

 . PESCومهام المجلس األوروبً، وتأسٌس سٌاسة خارجٌة وأمنٌة مشتركة 

وقد قبل المجلس األوروبً هذه اإلقتراحات وتم فتح ندوتٌن فً نفس الشهر بشأن اإلتحاد السٌاسً واالتحاد 

وكان  إتفاق ٌشكل السٌاسة الخارجٌة واألمنٌة المشتركة، االقتصادي والمالً، وقد أفضت المفاوضات إلى وضع

7447فٌفري  2هذا ضمن الباب الخامس من اتفاقٌة "ماسترٌخت"
(xiv) الذي ركز على خطوتٌن أساسٌتٌن لألمن ،

 األوروبً وهما :

تطور التعاون السٌاسً األوروبً ووضعه فً إطار مؤسساتً، وإدراج مجالٌن: هما السٌاسة الخارجٌة  -7
 بل األمن.ومسا

عن طموح األوروبٌٌن فً اإلستقاللٌة فً مجال األمن، وهذا بوضع عمود  -صراحة–عبرت االتفاقٌة  -7

إلى جانب -أوروبً فً مجال األمن والدفاع. وأصبحت السٌاسة الخارجٌة واألمنٌة المشتركة تشكل 

الث الذي ٌقوم علٌه اإلتحاد العمود الث -المجموعة األوروبٌة و التعاون فً مجال العدل و الشؤون الداخلٌة

  األوروبً، فألول مرة تم إدراج مصطلح "الدفاع األوروبً" فً وثٌقة مجموعاتٌة.

والمالحظ، أن أهم نتٌجة توصلت إلٌها الدول األوروبٌة هً: إدماج التعاون السٌاسً األوروبً فً إطار 

مجموعاتً، وتوسٌعه إلى مجاالت السٌاسة الخارجٌة واألمن، وعلى الرؼم من خصوصٌة هذا التعاون إال أن 

لهدؾ المشترك، وهو اإلتحاد العالقة بٌن أشكاله وبٌن أشكال المجموعات األوروبٌة، قد تطورت لتحقٌق ا

األوروبً، وهذا إلستحالة التفرقة بٌن الجوانب اإلقتصادٌة المسٌرة فً إطار العالقات المجموعاتٌة وجوانب 

 السٌاسة الخارجٌة الخاصة بالتعاون السٌاسً.

ل التحدٌات وعلٌه تم التوقٌع على إتفاقٌة "ماسترٌخت" لتزوٌد االتحاد األوروبً باآللٌات الالزمة لتجاوز ك

التً واجهت الدول األوروبٌة بعد حرب الخلٌج الثانٌة، وتفكٌك المعسكر الشٌوعً، والتؽٌرات الجٌوسٌاسٌة التً 

حدثت بعد توحٌد األلمانٌتٌن، األمر الذي تطلب رفع التعاون السٌاسً األوروبً، إلى مستوى السٌاسة الخارجٌة 

وسعا، حٌث تدرج مجموع الوسابل المتعلقة بأمن االتحاد تعرٌفا أوالتً تقدم  PESCواألمنٌة المشتركة 

 .(xv)األوروبً، وكذا التعرٌؾ بسٌاسة دفاع مشتركة ٌمكن أن تؤدي فً نهاٌة المطاؾ إلى دفاع مشترك

لقد شكلت اتفاقٌة ماسترٌخت مرحلة جدٌدة فً مسار البناء المجموعاتً، فبعد تنظٌم البناء اإلقتصادي وبداٌة 

إستطاعت السٌاسة الخارجٌة واألمنٌة المشتركة تجاوز المجموعة السٌاسٌة األوروبٌة، لكن كل  البناء السٌاسً،

اإلجراءات المتخذة التً سمحت ألعضاء االتحاد بإقامة سٌاسة خارجٌة وأمنٌة مشتركة ال تكن تحمل الكثٌر من 
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ا كانت المصالح المشتركة معتبرة التطلعات، ألن ما ركزت علٌه هذه الدول فً ماسترٌخت ال ٌمكن تحقٌقه، إال إذ

جدا، وتتجاوز المصالح الخاصة لكل دولة، ألن دٌنامٌكٌة البناء األوروبً تصطدم مع إطار سٌاسً استراتٌجً، ال 

 .  ٌسمح لقواها الخاصة أن تتخلى عن سٌاسة خارجٌة مستقلة

من النقاط من بٌنها: النظرة وٌمكن تحدٌد أسباب فشل السٌاسة الخارجٌة و األمنٌة المشتركة  فً مجموعة 

المختلفة ألعضاء اإلتحاد األوروبً لموضوع الدفاع المشترك، فمن جهة هناك الدول المناصرة لحلؾ الشمال 

، وإٌطالٌا التً ترى بضرورة الحصول على موافقة هذا (xviii)وهولندا( xvii)والبرتؽال( xvi)األطلسً كبرٌطانٌا

وهو نفس موقؾ الدول ؼٌر العضو فً اتحاد أوروبا الؽربٌة، كالدانمارك  (xix)األخٌر قبل تحقٌق هذه الؽاٌة،

لدٌنا الدول المناصرة لفكرة الدفاع األوروبً ، ومن جهة أخرى (xx)واٌرلندا اللتان كانتا تعارضان دفاعا مشتركا

 .(xxiii)، وإسبانٌا وبلجٌكا (xxii)وألمانٌا( xxi)المشترك، وهً فرنسا

كما أنه ٌوجد اختالؾ كذلك فً تعرٌؾ الدفاع المشترك، فحسب اتفاقٌة ماسترٌخت، فإن األمن األوروبً ٌضم 

تعرٌفا لسٌاسة دفاع مشتركة ٌمكن أن تؤدي إلى دفاع مشترك، فالتعرٌؾ بسٌاسة دفاع مشتركة ٌعنً سٌاسة مشتركة 

ضم كذلك الطرق التً تتطور بموجبها الوسابل إلستعمال القوى المسلحة للدول األعضاء فً االتحاد األوروبً، ت

البشرٌة والمادٌة، وكذا الجوانب العملٌاتٌة لتنظٌم القوى المسلحة،  وتسٌٌر العملٌات العسكرٌة، السٌاسة المشتركة، إذا 

هً التً تعتبر نهاٌة مسار التعاون العسكري الذي ٌفرضه تهدٌد خارجً، )وهذا ما جاء فً تصرٌح بترسبورغ(، أما 

الدفاع المشترك فهً تعد مرحلة الحقة ٌمٌزها تنظٌم مشترك للقوات المسلحة للدول األعضاء، وهذا ٌعنً أنه علٌها 

وٌتطلب التطرق إلى  .التعرٌؾ والتوافق المشترك للرهانات التً ٌواجهها األمن األوروبً  ومصادر تهدٌده

وقؾ البرٌطانً التً كانت دابما متحفظة إزاء أوروبا التركز على الم -فً حد ذاته-اإلختالؾ حول البناء األوروبً 

السٌاسٌة، وهذا منذ التوقٌع على إتفاقٌة ماسترٌخت، دون أن ننسى كذلك  تبعٌتها المستمرة للوالٌات المتحدة 

األمرٌكٌة فً المجال العسكري، وتصورها إلى أن حلؾ الشمال األطلسً ٌملك الوسابل العسكرٌة الالزمة لمواجهة 

 ات والتحدٌات التً ٌمكن أن تواجهها.األزم

أن السٌاسة الخارجٌة واألمنٌة المشتركة من خالل محاولتها لحل هذه  7444ولقد أثبتت بعد أزمة كوسوفو 

األزمة أنها معقدة، ولها أهداؾ ؼٌر محددة،و تعاون ؼٌر كاؾ بٌن المؤسسات، وافتقارها لشٌبٌن أساسٌٌن: 

والوسابل العسكرٌة الالزمة و التً جعلتها دابما تطلب المساعدة من  المحرك وهو التواصل فً الرباسة،

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، ورؼم أن الباب الخامس من إتفاقٌة ماسترٌخت قد حدد بالتفصٌل إجراءات العمل و 

لمشتركة ووظابؾ كل منظمة ودور كل هٌبة من هٌاكل االتحاد األوروبً، إال أن  السٌاسة الخارجٌة واألمنٌة ا

أثبتت أنها ؼٌر قادرة على تحقٌق األهداؾ التً سطرتها اتفاقٌة ماسترٌخت، ألنه أمام كل أزمة و لو كانت خاصة 

 بالقارة األوروبٌة فإن الدول األوروبٌة تلجأ إلى حلؾ الشمال األطلسً لٌضمن لها األمن واإلستقرار. 

الدول األطلسٌة التً كانت ضد أي إستقاللٌة عن  وخاصة -وبعد هذه األزمة، تفطنت دول اإلتحاد األوروبً 

، إلى أنه ٌجب إحداث التؽٌٌر، وٌجب أن ٌكون ألوروبا قوة عسكرٌة مستقلة تضمن لها األمن -حلؾ الشمال األطلسً

  .(PESDوالحماٌة، ولذلك شرعت فً وضع قواعد لتأسٌس سٌاسة أوروبٌة لألمن والدفاع )

 (PESD( إلى السٌاسة األوروبٌة لألمن والدفاع )PESCمن السٌاسة الخارجٌة واألمنٌة المشتركة ) اإلنتقال

لسٌاسة الخارجٌة واألمنٌة بنٌت السٌاسة األوروبٌة لألمن والدفاع على ثالث قواعد أساسٌة وهً: ا

فً حلؾ  -رسمٌا ألول مرة-والتً استعملت  ،IESDوالهوٌة األوروبٌة لألمن والدفاع ، PESCالمشتركة

7444الشمال األطلسً فً اجتماع بروكسل عام 
(xxiv) وقد كانت الهوٌة األوروبٌة تهدؾ إلى  تطوٌر مصادر ،

القوة واألمن والدفاع األوروبً، وتوازن العالقات األطلسٌة وكذا العمل على قٌام الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

، لتدخل حٌز التنفٌذ 7442أكتوبر  07التً تم التوقٌع علٌها فً  واتفاقٌة أمسترداماألوروبٌة،  بواجباتها إزاء القارة

تحترم اإلتفاقٌة ثالثة إجراءات أساسٌة التفاقٌة ماسترٌخت، وهً خصوصٌة بعض  ، حٌث7444ماي  7فً 

شمال األطلسً، وإمكانٌة السٌاسات الوطنٌة، وتطابق سٌاسة الدفاع المشتركة مع تلك الموضوعة فً إطار حلؾ ال

التعاون الثنابً أو المتعدد األطراؾ بٌن بعض الدول األعضاء، حٌث نجد أهداؾ السٌاسة الخارجٌة واألمنٌة 

من اتفاقٌة أمستردام وهً: المحافظة على القٌم المشتركة والمصالح األساسٌة  77المشتركة معرفة فً المادة 
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دئ مٌثاق األمم المتحدة، وتقوٌة أمن اإلتحاد بكل أشكاله، والمحافظة على واستقاللٌة ووحدة االتحاد، وتقوٌة مبا

السالم، وتعزٌز األمن الدولً حسب مبادئ األمم المتحدة ومبادئ العقد النهابً لمؤتمر هلسنكً وأهداؾ مٌثاق 

مقراطٌة دولة القانون، بارٌس، بما فٌها تلك المتعلقة بالحدود الخارجٌة، وتطوٌر التعاون الدولً، وتنمٌة و تعزٌز دٌ

 .  (xxv)وكذا احترام حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة

الفرنسً من خالل التؽٌر الذي  -، هً التقارب البرٌطانPESDًمن أهم العوامل التً ساهمت فً وضع 

شهده الموقؾ البرٌطانً، من موقؾ معارض ألي سٌاسة أوروبٌة مستقلة فً مجال الدفاع إلى القبول بها، ثم 

الدور الفرنسً فً هذا المجال، ألن فرنسا كانت دابما تطمح لسٌاسة دفاعٌة مستقلة، هذا ما ٌفتح المجال لإلشارة 

، دون نسٌان مساهمة باقً دول اإلتحاد، إبتداء (xxvi)إلى أن أهم قمة هً قمة "سان مالو" والتً سمٌت بالمنعطؾ

 ألطلسٌة، وإنتهاء بمرونة الدول الحٌادٌة. من الدول ذات النزعة األوروبٌة، إلى تؽٌر مواقؾ الدول ا

ومنذ أن تم اإلعالن أعلنت عن مشروع الدفاع المشترك أصبح الهدفان األساسٌان لمشروع الدفاع األوروبً 

، وإنشاء مؤسسات مع مٌكانٌزمات تقرٌر خاصة بالسٌاسة headline goalsالتعرٌؾ بأهداؾ القدرات هما 

، و 72تم العمل لتحقٌق هذٌن الهدفٌن خالل كل اللقاءات التً جمعت الدول األوروبٌة لألمن والدفاع، حٌث 

أضفى كل لقاء لمسة جدٌدة على مسار التعاون األوروبً فً مجال الدفاع، سواء تعلق األمر بقدرات اإلتحاد أو 

للمهام والتً وقد مرت  السٌاسة األوروبٌة لألمن والدفاع  بعدة مراحل وهً مرحلة التعرٌؾ المشترك بهٌاكله، 

، ثم (xxviii)ومرحلة تحدٌد األهداؾ العامة للقدرات، والتً جسدتها قمة "هلسنكً" ،(xxvii)جسدتها قمة "كولون"

، ثم مرحلة وضع مؤسسات عسكرٌة ومؤسسات اتخاذ (xxix) مرحلة التقٌٌم العسكري للحاجٌات حسب قمة "فٌٌرا"

          .              (xxx)القرار، والتً كانت ضمن نتابج قمة  "نٌس"

كما عملت دول اإلتحاد على جعل المؤسسات التً كانت موجودة تتناسب مع الوضع األوروبً الجدٌد، 

وكذا خلق مهام و وحدات جدٌدة، ثم تنصٌب الهٌاكل السٌاسٌة والعسكرٌة الدابمة فً إطار العمود الثانً لإلتحاد 

، وأركان جٌش (xxxii)جنة العسكرٌة لالتحاد األوروبً، والل(xxxi)األوروبً، وهً اللجنة السٌاسٌة واألمنٌة الدابمة

لكن بقً مسار السٌاسة األوروبٌة لألمن و الدفاع  ٌواجه مجموعة من الصعوبات التً  .(xxxiii)االتحاد األوروبً

 تعٌق تقدمه، والتً ٌمكن  أن تصنؾ ضمن أربعة مستوٌات:

فً حد ذاتها فهناك  تفاوت بٌن هذه األخٌرة، ألن لكل دولة ثقافة معٌنة و  ٌخص دول اإلتحاد المستوى األول:  -

نظرة معٌنة لمفهوم الدفاع األوروبً، بصفة عامة، و مفهوم دفاعها فً ظل االتحاد بصفة خاصة، وألن خط 

التً ما التفرٌق بٌن الدول التً تساند حلؾ الشمال األطلسً وترى أن دفاعها ال ٌتم إال من خالله، و الدول 

تزال تطمح لسٌاسة دفاعٌة أوروبٌة مستقلة ال ٌزال موجودا و لم ٌضمحل، وخاصة بعد إنضمام دول أوروبا 

الوسطى والشرقٌة لالتحاد األوروبً، التً ترى فً هذا األخٌر مساعدا اقتصادٌا فقط و تفضل حماٌة حلؾ 

 الشمال األطلسً، عندما ٌتعلق األمر بالدفاع.

بعد العملٌاتً للسٌاسة األوروبٌة لألمن والدفاع، ألن دول هذا اإلتحاد ما تزال  بالٌتعلق  المستوى الثانً: -

تواجه مجموعة من  المشاكل فً المٌزانٌة المخصصة للدفاع، إذ أن هناك تفاوت فً توزٌع الدول لمٌزانٌاتها 

ة تشكٌل سوق مشتركة فً هذا المجال، كما أن االتحاد ٌعانً من محدودٌة فً القدرات العسكرٌة وصعوب

للدفاع، لقلة المشارٌع المشتركة فً هذا المجال، وتبقى الهوة تزداد بٌن القوات األوروبٌة واألمرٌكٌة التً 

 بلؽت حدا كبٌرا من التنظٌم و التكنولوجٌا بالمقارنة مع األوروبٌٌن.

والدفاع، وكٌؾ كانت عابقا ٌتعلق  بموقؾ الدول الكبرى من السٌاسة األوروبٌة لألمن  المستوى الثالث: -

لتطورها، على اعتبار أن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة كانت وما تزال متخوفة من منافسة اإلتحاد لها فً مجال 

الدفاع، لهذا قامت بوضع عراقٌل لضمان السٌطرة من خالل منظمة حلؾ الشمال األطلسً، لٌبقى دابما 

تصرٌحاتها اإلٌجابٌة، فإنها لم تكن ترحب بهذا المسار خاصة أن االتحاد تحت هٌمنتها. أما روسٌا التً رؼم 

 وروبً.                       ترشحت ثم انضمت إلى االتحاد األ-سابقا  -الدول التً كانت تابعة لالتحاد السوفٌٌتً 
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، وهـذا 72ثـم الــ  72إلى أوروبا الــ 72ٌتعلق بانضمام الدول الجدٌدة و المرور من أوروبا الـ  المستوى الرابع: -

بدوره شكل عابقا أمام تطور مسـار السٌاسـة األوروبٌـة لألمـن و الـدفاع، ألن التوسـع طـرح مشـكال آخـر وهـو 

ن دعـم دوره ومكانتـه مثلمـا تفقٌر اإلتحاد األوروبً وإضعاؾ موقفه أمـام الوالٌـات المتحـدة األمرٌكٌـة، بـدل مـ

 كان مرتقبا  .

 حلول اتفاقٌة لشبونة

، بعد موافقة كل 7004دخلت حٌز التنفٌذ فً الفاتح من دٌسمبر، و7002أكتوبر تم إبرام هذه االتفاقٌة فً

، ومصادقة جمهورٌة التشٌك بتارٌخ 7004الدول األعضاء، وخاصة بعد موافقة االٌرلندٌٌن فً استفتاء أكتوبر 

 17، وقد أعلن السوٌدي فردرٌك رٌنفٌلد الذي كانت تتولى بالده رباسة اإلتحاد األوروبً حتى 7004نوفمبر  71

 .  (xxxiv)أن "الطرٌق كان طوٌال، وأن الرباسة السوٌدٌة ستعمل بنشاط على الوصول إلى نهاٌته" 7004سمبر دٌ

، لذلك فقد عملت على -سابقا  –وكان الهدؾ بالدرجة األولى هو محاولة إٌجاد حلول للمشاكل المذكورة 

عٌد الداخلً، من حٌث التنسٌق إعادة تفعٌل وإصالح المؤسسات األوروبٌة، لكً تصبح أكثر دٌنامكٌة على الص

بٌن الدول األعضاء وحل المشاكل األوروبٌة، على المستوى االقتصادي والسٌاسً والعسكري، وعلى الصعٌد 

ومن بٌن هذه  الخارجً من حٌث جعل هذه الدول قادرة على مواجهة األزمات والمشاكل اإلقلٌمٌة و الدولٌة،

 اإلجراءات :

 لمدة سنتٌن  و نصؾ قابلة للتجدٌد مرة واحدة . تعٌٌن ربٌس للمجلس األوروبً -

من عدد الدول األعضاء، وهذا وفقا لنظام خاص  7/1اختزال عدد المفوضٌن داخل المفوضٌة األوروبٌة إلى  -

 للتداول ٌتم تحدٌده .

تؽٌٌر نظام التصوٌت، فقد كان مجلس الوزراء األوروبً ٌتخذ قراراته وفقا ألؼلبٌة الثالثة أضعاؾ وفقا  -

 تفاقٌة نٌس، لذلك تم اللجوء إلى أؼلبٌة الضعؾ .ال

دمج وظٌفة الممثل األعلى للمجلس األوروبً مع وظٌفة المفوض المتخصص فً األعمال الخارجٌة ألن  -

 التعاون بٌنهما محدود جدا.

 إضفاء الصبؽة القانونٌة على مٌثاق حقوق اإلنسان.  -

زٌادة سلطات كل من البرلمان األوروبً والبرلمانات الوطنٌة، ولٌتم اتخاذ القرارات فً األول باألؼلبٌة بعد  -

أن كانت باإلجماع فً أؼلب األحٌان، وهذا ما كان ٌفتح المجال لبعض الدول لمعارضتها، ومن جهة أخرى 

القوانٌن التً تم تحضٌرها على  إلعطاء صالحٌات للبرلمانات الوطنٌة، بحٌث ٌتم إطالعها على مشارٌع

 مستوى المفوضٌة األوروبٌة .

 التنسٌق فً مجاالت العدل و الشؤون الداخلٌة . -

وتتضمن اتفاقٌة لشبونة تشكٌلة من األدوات فً خدمة سٌاسة أوروبا الخارجٌة، فقد أنشأت المعاهدة هٌبة 

ذه الهٌبة تحت سلطة ممثلة سامٌة موظؾ، وُوضعت ه 2000أوروبٌة للعمل الخارجً، ٌعمل فٌها أكثر من 

للسٌاسة الخارجٌة واألمنٌة المشتركة، وهً السٌدة كاترٌن أشتون، وتتضمن الهٌبة أٌضا قٌادة عسكرٌة وخلٌة 

وٌعنً ذلك أنه فً حال قررت أوروبا التدخل عسكرٌا فإن هذا التدخل ٌنبؽً أن ٌجري خارج  إلدارة األزمات،

 إطار حلؾ شمال األطلسً.

لت اإلتفاقٌة على إعادة النظر فً سٌاسة األمن والدفاع، وهذا بالقٌام بمجموعة من التعدٌالت علٌها، كما عم

خصوصا فٌما ٌتعلق بالعملٌات العسكرٌة وكٌفٌة تنظٌمها وتحرٌكها، باإلضافة إلى تنظٌم القدرات الخاصة بها. 

خارجٌة وأمنٌة مشتركة، وهذا  ما جاء فً  ومن أهم التؽٌرات التً اقترحتها االتفاقٌة هو المحافظة على سٌاسة

 من  خالل : (xxxv) 77المادة 

 تحدٌد مبادئ توجٌهٌة عامة. -

 اعتماد مجموعة القرارات التً تحدد طبٌعة عمل اإلتحاد. -
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 تحدٌد المواقؾ التً ٌتعٌن اتخذها من قبل دول اإلتحاد األوروبً. -

 إٌجاد الطرق المناسبة لتنفٌذ القرارات المتخذة. -

 تعزٌز التعاون بٌن دول اإلتحاد فً تنفٌذ سٌاساتها. -

اإلطار االستراتٌجً التً ٌنبؽً على الدول األوروبٌة احترامه،  31المادة تناولت ، وفً الوقت ذاته

لمواجهة التحدٌات واتخاذ التدابٌر الالزمة أثناء األزمة، حٌث ٌجب على المجلس األوروبً تحدٌد المصالح 

اد، وتحدٌد األهداؾ والمبادئ  العامة للسٌاسة الخارجٌة والسٌاسة األمنٌة، بما فً ذلك مسابل اإلستراتٌجٌة لإلتح

، حٌث ٌجب على هذا المجلس تأطٌر السٌاسة الخارجٌة واألمنٌة، واتخاذ القرارات الالزمة لتحدٌد (xxxvi)الدفاع

 وتنفٌذ هذه السٌاسة  .

كٌفٌة التعامل مع األزمات و اتخاذ القرارات داخل االتحاد أثناء األزمة، كما أنها  31المادة  كما تناولت

حددت األهداؾ و الوسابل الالزم استخدامها، حٌث ال ٌمكن ألي دولة فً اإلتحاد اتخاذ قرار فً حالة أزمة، أو 

فٌة عمل دول اإلتحاد داخل تناولت كٌ 31المادة اعتماد وسابل دون الرجوع إلى باقً الدول اإلتحاد، فً حٌن أن 

 المجلس عند مناقشة مسابل خاصة بالسٌاسة الخارجٌة و األمنٌة .

 مسائل األمن و الدفاع فً السٌاسة الخارجٌة لإلتحاد:

مسابل الدفاع هً جزء من مسابل السٌاسة الخارجٌة، لذلك ٌجب على اإلتحاد أن  82A لقد أكدت المادة

أو العسكري، التً بإمكانه إن ٌستخدمها خارج حدوده، لتحقٌق السالم ومنع  تحدٌد القدرات على الصعٌد المدنً

الصراعات وتعزٌز األمن الدولً، حٌث ٌجب أن تشمل السٌاسة األمنٌة والدفاعٌة تأطٌر تدرٌجً لسٌاسة دفاعٌة 

عضاء فٌه مشتركة، قد ٌؤدي إلى دفاع مشترك، دون أن تخل بالطابع الخاص للسٌاسة الدفاعٌة لبعض الدول األ

والتً ترى أن الدفاع المشترك ال ٌتحقق إال فً إطار "منظمة حلؾ شمال األطلسً". كما تناولت نفس المادة 

ضرورة تحقٌق األهداؾ التً حددها المجلس، من أجل تنفٌذ السٌاسة األمنٌة و الدفاعٌة المشتركة، وذلك من 

الدول األوروبٌة من أن تنشا قوات متعددة الجنسٌة، خالل معرفة القدرات المدنٌة و العسكرٌة، و هذا ما ٌمكن 

وكذلك ضرورة تعٌٌن هذه القدرات من خالل وكالة الدفاع األوروبٌة، التً   تساهم فً تحقٌق األمن المشترك،

تعمل على تحدٌد المتطلبات العملٌاتٌة، واتخاذ التدبٌر الالزمة لتعزٌز القاعدة الصناعٌة و التكنولوجٌة لقطاع 

 .الدفاع

نه بإمكان الدول األوروبٌة أن تستخدم الوسابل العسكرٌة والمدنٌة، والبعثات أB 82كما تأكد فً المادة 

اإلنسانٌة وعملٌات اإلنقاذ، ونزع السالح إضافة إلى منع الصراعات وحفظ السالم، وإرسال بعثات إلنهاء بعض 

هذه البعثات وفق شروط عمل محددة، من  الصراعات ومكافحة اإلرهاب، خاصة فً دول )العالم الثالث( وتعمل

 طرؾ الممثل السامً لشؤون السٌاسة الخارجٌة واألمنٌة لالتحاد .

 التعاون المنظم الدائم :

والتً عوضت  بالمادة  -I41لقد أكدت اإلتفاقٌة على أن التعاون المنظم الدابم حسب ما نصت علٌه المادة 

المحددة فً الجرٌدة الرسمٌة لإلتحاد  ٌعمل على المشاركة فً تطوٌر قدرات  -(xxxvii)فً اتفاقٌة لشبونة 31

الدفاع، وتطوٌر المشاركات الوطنٌة والمشاركة فً القوات المتعددة الجنسٌة، وفً البرامج األوروبٌة للتجهٌزات 

سواء بصفة  -مة وتفعٌل الوكالة فً مجال تطوٌر قدرات الدفاع والبحث و حٌازة السالح، كما ٌعمل على المساه

فً وحدات القتال للقٌام بالمهام، وهذا بمختلؾ الوسابل استجابة لمتطلبات هٌبة األمم  -شخصٌة أو جماعٌة

، كما تحدد المادة واجبات دول اإلتحاد التً علٌها أن (xxxviii)ٌوما 770إلى  10المتحدة، ولمدة تتراوح مابٌن 

وتوفٌق وسابل الدفاع  وى النفقات فً مجال معدات الدفاع،تقوم بالتعاون، للوصول إلى األهداؾ المتعلقة بمست

وتحدٌد الحاجٌات العسكرٌة، وتشجٌع التعاون فً مجال التكوٌن واللوجستٌك، وأخذ اإلجراءات الالزمة لتقوٌة 

التواجد و المرونة وقدرة التحرك وتحدٌد األهداؾ المشتركة، فً مجال بعث القوى والتعاون فً أخذ اإلجراءات 

زمة للتدخل بوسابل الحلؾ، والمشاركة فً تطوٌر البرامج المشتركة للتجهٌزات فً مجال الوكالة األوروبٌة الال

 .(xxxix)للدفاع
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كما تركز هذه المادة على دور الوكالة األوروبٌة للدفاع، التً تشارك فً تقٌٌم مشاركات الدول فً مجال 

  .(xl)القدرات العامة

من  71Eثة أشهر من اعتماد هذه الوسٌلة التعاونٌة األمنٌة فً المادة حٌث قرر المجلس األوروبً خالل ثال

وقام بتحدٌد قابمة من الدول األعضاء المشاركة، وقد تم التصوٌت على  اتفاقٌة لشبونة تنصٌب التعاون المنظم والدابم،

 الدابم" مفتوحا.هذا المشروع بعد التشاور مع الممثل السامً، وٌبقى االنضمام إلى " التعاون المنظم و 

هو تعزٌز و تكرٌس التعاون العسكري وحشد الجٌوش،  -حسب اتفاقٌة لشبونة  -إن الهدؾ من هذا التعاون 

الملحق  70وكً تلتحق الدول به ٌنبؽً الوفاء واإللتزام بشرطٌن أساسٌٌن منصوص علٌهما فً البروتوكول رقم 

اد بشكل مكثؾ من خالل مشاركتها فً القوات المتعددة بالمعاهدة وهما :تطوٌر القدرات الدفاعٌة لدول االتح

الجنسٌة و المشاركة فً صٌاؼة أهم برامج وأنشطة الوكالة فً مجال تطوٌر القدرات الدفاعٌة واقتناء المعدات 

وتوفٌر الدعم خالل مدة  7070الحربٌة األوروبٌة و التسلح، وضرورة توفٌر وحدات قتالٌة قبل حلول عام 

 ٌوما.  770إلى  10تتراوح بٌن 

ومن حٌث التوظٌؾ، فإن إتفاقٌة لشبونة تهدؾ إلى تنظٌم العمل العسكري فً القارة األوروبٌة، وذلك عن 

طرٌق معرفة اإلمكانٌات المدنٌة و العسكرٌة، و تشكٌل وكاالت ومنظمات تعمل على تنظٌم العمل الدفاعً، 

دة بناء سٌاسة دفاعٌة مستحدثة، تتسم باإلستمرارٌة وتراقب السٌاسات األمنٌة داخل االتحاد، كما حاولت إعا

 . -فً الوقت نفسه–واإلستشراق 

لكن رؼم محاوالت اتفاقٌة لشبونة الرامٌة إلى تجاوز العدٌد من المشاكل التً تواجهها دول اإلتحاد 

وهً بنود تتٌح "، Opt outاألوروبً، إال أنها تواجه العدٌد من النقابص، فنجد فً االتفاقٌة ما ٌسمى ببنود" 

"، والتً ٌقصد بها قدرة Opt inلبعض الدول اإلمتناع عن بعض اإللتزامات التً أتت بها اإلتفاقٌة، إلى جانب "

، وهذا ما ٌعنً التمٌٌز (xli)الدولة على التراجع عن قراراتها، باإلمتناع عن التزامات معٌنة والشروع فً تنفٌذها

أن اإلتفاقٌة أثبتت مدى تمسك دول اإلتحاد األوروبً بسٌادتها الوطنٌة، بٌن دول اإلتحاد األوروبً ، إضافة إلى 

ودلٌل ذلك التصرٌحات الملحقة بهذه اإلتفاقٌة والتً تؤكد أن كل اإللتزامات التً تضمنتها بنودهافً مجال السٌاسة 

ا فً المنظمات الخارجٌة، ال ٌحق لها أن تؤثر على إلتزامات الدول الخاصة فً هذا المجال، أو على تمثٌله

 الدولٌة.

ولقد أثبتت إتفاقٌة لشبونة مجددا عٌوبها، فاألزمات السٌاسٌة واإلقتصادٌة قد تفاقمت، وموازاة لذلك لم ٌتم إٌجاد 

حلول لمشاكل التمثٌل، على الرؼم من اختٌار ربٌس دابم لإلتحاد األوروبً هما على التوالً: "هٌرمان فان 

ٌن أشتون"، إال أن هذا لم ٌلػ النص على الرباسة بالتناوب، كما أن الحساسٌة رومبوي"، و وزٌرة خارجٌة "كاثر

بقٌت موجودة بٌن منصب ربٌس الوزراء األوروبً وربٌس المفوضٌة وأحقٌة أٌهما بتمثٌل اإلتحاد فً المحافل 

 .(xlii) الدولٌة، ومن ٌختار الممثلٌن الدابمٌن لالتحاد األوروبً فً العواصم األخرى

كما أن هناك ثنابٌة تمثٌل اإلتحاد األوروبً عندما ٌتعلق األمر بالربٌس الدابم، ورباسة الدول بالتناوب وكذا  

عضوا فً البرلمان األوروبً، وهذا ما ٌزٌد من صعوبة اإلتفاق  216المفوض العام، إضافة  إلى كل هذا هناك 

عقٌد األمور حول إمكانٌة بلورة موقؾ أوروبً حول المواضٌع المطروحة، األمر الذي من شأنه أن ٌزٌد فً ت

 موحد، وسٌاسة خارجٌة واضحة على مستوى القضاٌا الدولٌة.

بعد األزمات التً شهدها العالم  -على أرض الواقع  -وعندما تعلق األمر بتطبٌق مبادئ إتفاقٌة لشبونة 

أخذ قرارات مشتركة، والتحرك خارج  مؤخرا، أثبتت السٌاسة األوروبٌة  لألمن والدفاع من جدٌد محدودٌتها فً

ألوروبا فرصة اختبار "سٌاستها  7077مجال حلؾ الشمال األطلسً، فقد منحت األزمة اللٌبٌة التً بدأت فً 

األمنٌة والدفاعٌة المشتركة"، على إعتبار أن حوض البحر المتوسط جزء مهم من مصالح اإلتحاد األوروبً 

محصلة عام كامل لمعاهدة لشبونة التً تحكم قواعد سٌر اإلتحاد، وكانا بالفعل الحٌوٌة، وأن األزمة فرصة لتقٌٌم 

بلَدٌن أوروبٌٌن )برٌطانٌا  وفرنسا(، هما اللذان قادا المعركة فً قضٌة لٌبٌا ، لكنهما إكتفٌا بتشكٌل إبتالؾ دولً 

 .(xliii)لمتحدةخاص مع الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لفرض منطقة حظر جوي بتفوٌض من هٌبة األمم ا
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والمالحظ أن اإلتحاد األوروبً قد فشل فً هذه المهمة، وذلك بسبب ؼٌابه فً إدارة القضٌة المتعلقة بها، ولم ٌكن 

هناك أي إتفاق بٌن دوله حول كٌفٌة التصرؾ، خاصة عند اتخاذ قرار الحرب، فقد تبنت ألمانٌا موقؾ اإلنطواء، فحالت 

الوحٌد القادر على ضمان انضمام الباقٌن إلى القرار. أما أوروبا الشرقٌة فقد  دون نشوء الثالثً برلٌن لندن بارٌس،

أبدت مخاوفها الخاصة، إذ خشٌت أن تتقلص األموال التً تستفٌد منها، نتٌجة المساعدة التً سٌقدمها اإلتحاد للشعوب 

ابل لتحقٌق ذلك ولهذا فإن اللجوء إلى العربٌة، وحتى وإن أراد اإلتحاد أن ٌنسق العملٌات العسكرٌة، فهو ال ٌمتلك الوس

 .(*)وسابل الحلؾ األطلسً العسكرٌة أمر محتوم

، فالقدرة على إظهار قوة أوروبا الدفاعٌة فً حالة انخفاض والمشكل، هو أن هذا الوضع مرشح لإلستمرار

مستمر، وهذا ما ٌجعل من التعاون المنظم الدابم أمرا صعبا و معقدا، فهناك نوع من الرفض أو التخوؾ أو حتى 

هو الشكوك إزاء هذا البند من اتفاقٌة لشبونة ، فالسؤال الذي تطرحه الدول األوروبٌة فٌما ٌتعلق بهذا التعاون 

المصلحة التً ستجنٌها كل دولة من هذا التعاون الضٌق، وٌمكن فهم تخوؾ بعض الدول التً لها قدرات محدودة 

إزاء تكوٌن نوع من النادي ٌشمل الدول األوروبٌة القوٌة، أٌن سٌتم إبعادها حتما، كذلك تخوؾ الدول التً تنادي 

تؤدي إلى تدخالت عملٌاتٌة، أو إلى نفقات دفاع مهمة،  بالحٌادٌة التً ربما ستجد نفسها مسٌرة فً سٌاسة فعالة

 كذلك التخوؾ من تنصٌب هٌاكل جدٌدة تكون محل نفقات مزدوجة مع هٌاكل حلؾ الشمال األطلسً.

كل هذه المشاكل ٌمكن أن تحول دون تقوٌة التعاون بٌن الدول األعضاء فً مجال الدفاع المقترح، إال أن 

مسٌرته بالتطور خطوة بخطوة، فبعدما كان مصطلح الدفاع ؼٌر وارد تماما أصبح اإلتحاد األوروبً ٌتمٌز فً 

ٌناقش بكل حرٌة، وهذا ما سٌتحقق مع التعاون المشترك والدابم، إذا تم تنصٌبه بطرٌقة تدرٌجٌة، آخذا بعٌن 

اإلتحاد اإلعتبار تطبٌقه بطرٌقة عقالنٌة وبراؼماتٌة  وآخذا بعٌن اإلعتبار خصوصٌات كل دولة عضو فً 

 األوروبً.
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